
Zornaitoare Gargarita Luminoasa 72367-3luni+
Zornaitoare Maimuta Muzicala 72372-3luni+
Zornaitoare Tucan Muzical 72373-3luni+
Zornaitoare Leu Muzical 72371-3luni+
Va recomandam sa cititi aceste instructiuni inainte de utilizarea produsului si pastrati-le pentru consultatii ulterioare.
Maimuta(cod72372), leul (cod72371) si tucanul(cod72373), functioneaza cu 2 baterii “AAA” de 1,5 Volti(incluse)iar gargarita(cod2367) functioneaza
cu 3 baterii LR44 de 1,5 Volti(incluse). Bateriile care se afla in produs in momentul achizitionarii, sunt prezente numai pentru scop demonstrativ si
trebuie inlocuite imediat ce achizitionati produsul cu unele noi.

AVERTISMENTE
Pentru siguranta copilului, ATENTIE!
Eliminati orice elemente care fac parte din ambalaj(pungi din plastic, elemente de fixare etc) si nu le lasati la indemana copiilor, pot deveni risc de
asfixiere.
Verificati in permanenta starea de uzura a jucariei si prezenta semnelor de deteriorare. In cazul in care acestea se constata, nu mai utilizati produsul
si nu-l lasati la indemana copiilor.
Utilizarea jucariei se va face numai in prezenta unui adult
NU utilizati jucaria decat in modalitatea recomandata.
FUNCTIONAREA JUCARIEI
Gargarita luminoasa: Porniti jucaria mutand butonul ON/OFF din pozitia 0 (OFF) in pozitia I (ON). De cate ori scutura bebelusul jucaria, se vor
declansa efecte luminoase.
INLOCUIREA BATERIILOR
AVERTISMENTE
Inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.
Pentru a inlocui bateriile, desfaceti compartimentul aflat in spatele jucariei. Desfaceti suruburile cu surubelnita si inlaturati capacul. Extrageti
bateriile consumate, montati bateriile noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs. Montati capacul la locul sau si strangeti suruburile.
Nu lasati bateriile sau ustensilele utilizate la indemana copiilor.
Inlaturati de fiecare data bateriile consumate pentru a evita curgerea din ele a lichidului toxic care poate deteriora produsul.
Daca bateriile pierd lichid, extrageti-le, curatati produsul si spalati bine mainile.
In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata, inlaturati bateriile.
Utilizati baterii alcaline echivalente sau de tipul celor recomandate pentru functionarea produsului.
Nu amestecati baterii consumate cu baterii noi .
Inlaturati bateriile din produs inainte de a-l elimina.
Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru de reciclare special amenajat.

Nu amestecati bateriile alcaline, standard (zinc-carbon) sau acumulatori ( nichel-cadmium)
Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile deoarece ar putea exploda.
Nu este recomandata utilizarea acumulatorilor; este posibil sa fie diminuata capacitatea de functionare a jucariei.
In cazul in care utilizati acumulatori, extrageti-i din jucarie atunci cand ii reincarcati. Reincarcarea se va face numai sub supravegherea unui adult.
Acest produs nu a fost proiectat pentru a functiona cu baterii- litiu; ATENTIE! Utilizarea necorespunzatoare ar putea fi periculoasa.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Curatati jucaria cu ajutorul unei panze usor umezite. Pentru o igiena mai riguroasa, utilizati o panza imbibata in solutie dezinfectanta diluata cu apa in
proportia indicata pentru sterilizarea la rece.

- Nu utilizati solutie dezinfectanta nediluata.
- Nu sterilizati la cald
- Nu curatati in masina de spalat vase
- Feriti jucaria de caldura, praf si nisip

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.
Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei
2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă
a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial
negative asupra mediului și sănătății umane.
Produsul dumneavoastră conține baterii care intră sub incidența obligațiilor de colectare
selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și care nu pot fi evacuate
împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela HgCd,Pb;
arata tipul de substante pe care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb)
În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în
procesele de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice prin colectarea selectivă a acestora și predarea către sistemele de colectare
organizate.
Pentru informații detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă
rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele
de vânzare cu amănuntul
Fabricat in China, Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


